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Alicija Žukauskaitė: Pone Algirdai, pirmiausia aš labai norėčiau, kad jūs prisistatytumėte, 
pasakytumėte, koks jūsų vardas, pavardė, kada ir kur jūs esate gimęs. 
Algirdas Raila: A, čia labai paprastai. Gi tos datos niekad nepakeisi. Gimęs 1931 metų 
sausio 18 dieną Pasmilgio kaime Kėdainių mieste. Taip vadinosi anksčiau. Ten kaip tik 
viskas netoli ir vyko, apie ką mes šiandien kalbėsim. 
Alicija Žukauskaitė: O koks jūsų pilnas vardas ir pavardė? 
Algirdas Raila: Raila Algirdas, sūnus Stasio. Mama – Kazimiera. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip toli tas kaimas buvo nuo Kėdainių? 
Algirdas Raila: Ten jokio atstumo nėra, kadangi anksčiau skaitėsi miesto riboj buvo. 
Paskui mėtė, mėtė – lyg kaimas, lyg ne kaimas. Po šiai dienai neaišku. Žemėlapiuose 
dabar jau mieste. Kitur – ne mieste, nesuprasiu aš. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, jūs dažnai būdavote Kėdainiuose, ar ne? 
Algirdas Raila: Taigi aš pradėjau eiti į mokyklą nuo šešių metų, buvau gerai nuaugęs. 
Nuo šešių metų pėsčias eidavau, skaityk, nuo 1937 metų pėsčias vaikščiodavau į 
mokyklą, ar žiemą, ar vasarą, visą laiką eidavau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Kėdainiuose buvo daug žydų? 
Algirdas Raila: Žinot, kad pasakysiu daug, ypač Smilgos rajonas ir Taikos gatvė 
dabartinė, taip vadinamoji. Tai buvo pagrinde žydų apgyvendinta. Prekeiviai. O Smilgos 
gatvė buvo skurdoka. Netoli buvo vienas kaimynas ūkininkas Beicelis. Labai gerai aš 
juos žinojau, kadangi mums reikėdavo parduoti pieną, pinigą gauti. Tai aš jau mažulytis, 
atsimenu, dar prieš karą, nešdavau pieną žydams. Sakydavo, tam nunešt pieną, tam 
nunešt pieną. Eidavau, nešdavau. Toks mano pagal tą amžių bendravimas buvo su jais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, koks buvo jūsų pojūtis, Kėdainiuose buvo daugiau žydų ar 
lietuvių? Ar lenkų? 
Algirdas Raila: Kėdainiuose buvo daugiau žydų. Lenkai visi buvo Dotnuvoj pagrinde. 
Žydai buvo Kėdainiuose, prie Nevėžio visi agurkininkai (agurkų augintojai) žydai, ten 
toliau irgi žydai buvo. Amatų įvairovė daugiau per žydus ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir kas paskui atsitiko? 
Algirdas Raila: Na, atsitiko, atsitiko, atsitiko... Daug kas atsitiko, žinot, karas. Aišku jau, 
kas atsitiko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs prisimenate pačią karo pradžią? 
Algirdas Raila: Ū, labai gerai. Aš pirmoj eilėj prisimenu dar lietuviškus papirosus. Parke 
rūkiau. Kiek man buvo? Devyni metai. Ir tą žydų gyvenimą. Taigi eidavau į mokyklą 
kasdieną. Vis vien kažkoks bendravimas tai buvo? 
Alicija Žukauskaitė: O pačios pirmos karo dienos, ką jūs prisimenat? 
Algirdas Raila: Pačios pirmos karo dienos... Kadangi kai rusai atėjo, kai aerodromą statė, 
mus iškėlė į Pelėtnagius. Mes ten laikinai gyvenom, pusę metų ar kiek. Davė dvaro 
rūmuose patalpas. Mus iškėlė, kadangi mūsų žemėje, kai rusai buvo atėję, padarė betono 
maišyklę, vežė betoną į aerodromą, o mums vežė juodžemį. Kai pats karas prasidėjo, 
gyvenom Pelėtnagiuose, bet ten mes labai trumpai gyvenom. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs matėt karo pradžioj, kas darėsi Kėdainiuose? 
Algirdas Raila: Patys pirmi įspūdžiai, kai karas prasidėjo, atsimenu, tėvas grįžo į tėviškę, 
kur aš gimiau, pažiūrėti. Žinau, važiavom tuo senuoju keliu Dotnuvos, buvo pristatyta 
daug medinių lėktuvų. Lėktuvėlių buvo pristatyta velnias gyvas, žinokit. Šimtai jų buvo. 
Imitacija, komufliažas. Ir paskui man kas įstrigo, įstrigo labai į atmintį sudegę rusų 
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kariškiai. Gyvai sudegę gulėjo Kauno gatvėj, kadangi per Kauno gatvę važiavom į savo 
tėviškę žiūrėt. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip elgėsi žydai, ar pasikeitė jų elgesys? 
Algirdas Raila: Žydai jokio tokio... Aš tada pagal savo amžių nekreipiau dėmesio. Žydai 
gyvena, gyvena, na, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai prasidėjo karas, kai atėjo vokiečiai, ar jūs vis dar 
tebenešiojote pieną žydams? 
Algirdas Raila: Jau mažai nešiojau. Vienam kitam dar nunešdavau, bet labai greitai 
užsibaigė tas, kadangi jau žydai – žydams jau reikėjo vaikščioti po gatvę su žvaigždėmis 
geltonomis, tik per gatvę, jau šaligatviu neidavo. Tą tikrai mačiau savo akim. Ir juos į tą 
Smilgos rajoną suvarė, buvo užtvėrę, ir buvo getas padarytas. Tą tikrai prisimenu, tikrai 
gerai mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai į getą jūs nešėt pieną ar ne? 
Algirdas Raila: Į getą, į patį getą nenešiau. Smilgos gatvėj buvo getas, bet tuomet jau 
neleisdavo, tuomet neleisdavo. Getą ne iš karto pastatė. Kai užėjo vokiečiai, ne iš karto 
pastatė, bet po kurio laiko. Kiek laiko praėjo, nežinau, neatsimenu tikrai. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs, sakykit, bandėt nunešti pieną į getą, ar jau nebuvo tokio 
reikalo? 
Algirdas Raila: Tiesiog buvo užtverta ir buvo draudžiama vaikščioti, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kiek ilgai tas getas prabuvo? 
Algirdas Raila: To gerai neprisimenu, žinokit. Paskui iš Smilgos geto išvarė žydus į 
Totlėbeno (?) dvaro rūmus, į arklides. Suvarė juos visus ten prieš sušaudant. Nežinau, 
kiek ten laiko išbuvo tose arklidėse. Ten žemaitukus (arklių veislė) augino, tai arklidės 
buvo labai didelės. Tai ten suvarė. Kiek laiko gete buvo, to aš tikrai neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir kas buvo toliau, kaip viskas buvo? 
Algirdas Raila: Ot, apie tą sušaudymą. Iš karto buvo tarp žmonių tokios šnektos, kad 
šaudys, tokios šnektos buvo. Žinot, gyveni gi vietoj, šnektos eina tarp žmonių, kad 
šaudys, kadangi ten duobę kasė toj vietoj, nuvažiuosim, pamatysit. Jau kažkaip neaišku, 
kam tokią duobę didelę kast, ir tokioj vietoj. 
Alicija Žukauskaitė: Kas kasė tą duobę?  
Algirdas Raila: Kasė duobę, kasė duobę... Žinot, pasakysiu tikrai, nemačiau. Tėvas 
pasakojo, kad belaisviai, rusai, kad lietuvių ten buvo irgi, dalyvavo ar vadovavo tam 
kasimui. To tikrai neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kad kažkas saugojo tą getą ar dvaro arklides? 
Sargybą matėt? 
Algirdas Raila: Ten tikrai nebuvau aš, nevaikščiojau, bet kad saugoma... Žydai niekur iš 
ten negalėjo išeiti, tai faktas, reiškia buvo saugomi. 
Alicija Žukauskaitė: Iškasė duobę, ir kas toliau? 
Algirdas Raila: Duobę kasė gan ilgokai, kadangi rankiniu būdu su kastuvais kasė, ilgai, 
ilgokai kasė, o prieš sušaudymą, tą dieną, kai sušaudymas vyko, pats mačiau, du 
baltaraiščiai praėjo, pas mus buvo užėję, įspėjo, jūs neikit, ten uždrausta zona, viskas, 
šventa, jau ten toliau negalima eiti. 
Alicija Žukauskaitė: Pas jus – tai į kur? 
Algirdas Raila: Į Pasmilgį, kadangi kai vokiečiai užėjo, mes iš karto grįžom į tėviškę. 
Alicija Žukauskaitė: Ten, kur jūs gyvenot? 
Algirdas Raila: Ten, kur gyvenom. 
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Alicija Žukauskaitė: Jie atėjo, ką jie sakė konkrečiai? 
Algirdas Raila: Kad toliau nebandykit eiti. Ten ėjo senasis kelias, nusileido nuo kalno, 
sako, to keliuko neperženkit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar paaiškino, kodėl? 
Algirdas Raila: Sakė, kad bus sušaudymas, sakė, kad šaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Ką? 
Algirdas Raila: Žydus, ką. 
Alicija Žukauskaitė: Taip ir pasakė? 
Algirdas Raila: Taip ir pasakė. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs niekur nėjot? 
Algirdas Raila: Nu, klausykit... Jie praėjo, pasakė, paskui stovėjo, žiūrėjo, tikrino. 
Alicija Žukauskaitė: O kas toliau buvo? 
Algirdas Raila: Toliau buvo taip. Tas prasidėjo apie vidurdienį, gal prieš vidurdienį. 
Paskui girdėjosi šaudymas, tokios papliūpos, salvės. Girdėjosi ilgokai. Paskui po kurio 
laiko jau mes paprašėm, mums leido, kad mes galėtume nueiti į dėdės namą, kad mes 
galėtume pažiūrėt. Vis viena įdomu. Tai va, leido mums nueiti į mano dėdės namą, ir mes 
užlipę į salką (palėpę), į antrą aukštą, visa tą žiūrėjom. Matėm paskutinį žydų varymą. 
Varė. Jau buvo prieblanda, čiut temstant, taip va. Aiškiai matėsi kaip toks virvagalis eina, 
iš šonų tie sargybiniai, o tokia kolona juda, vingiuoja, kaip kirmėlė. Kaip tik iš tos salkos 
aiškiai matėsi, kaip eina. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiam atstume buvo ta kolona iki jūsų maždaug? 
Algirdas Raila: Nugi tai vietoj ta duobė, ta kolona, nugi ten... Nuvažiuotit, pamatysit. Nu, 
kiek ten metrų, kiek?.. Nu, pora šimtų metrų, du šimtai penkiasdešimt, viskas vietoj. 
Alicija Žukauskaitė: Vadinasi, jūs galėjot išskirti figūras? 
Algirdas Raila: Nu, figūros, atskiros figūros aiškiai matėsi, po keturis ėjo, aiškiai matėsi, 
viskas matėsi. Kaip eina iš šono, irgi matėsi viskas.  
Alicija Žukauskaitė: O kiek maždaug žmonių galėjo būti toje kolonoje? 
Algirdas Raila: Tuomet man nė į galvą nebuvo, kiek, o dabar aš įsivaizduoju... Ta kolona 
galėjo būti ilgio... Nu, ne mažiau koks šimtas metrų, pusantro šimto metrų. Dabar dėliokit 
– po keturis, kiek ten galėjo būti? Mes jau ant galo pamatėm tą paskutinę koloną. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie varė, kaip jie buvo apsirengę, kokius ginklus turėjo? 
Algirdas Raila: Vokiečiai, vokiečiai, vokiečiai... Bet žinot, atvirai pasakius... Man lyg 
tėvas pasakojo, kad susimaišę ir baltaraiščiai, ir vokiečiai ėjo. Vokiečiai gale ėjo su 
šunimis, kaip kontrolė ėjo. Taip man pasakojo. Tuo laiku man nė į galvą nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jie ėjo, jūs girdėjote kokius nors garsus iš tos kolonos? 
Algirdas Raila: Nu, žinot, ėjo patyliukais. Kažkaip vingiavosi, ne tiesiai kad taip eitų. Ten 
toks kalniukas, nuokalnė paskui, eina, kaip kirmėlė šliaužia, tokia masė juoda. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo po to? 
Algirdas Raila: Po to... Ot, to paties momento, kaip šaudė... Čiut trūko (aukščio), jei ant 
stogo būčiau užlipęs, tikrai matyčiau viską. Kažkas užstojo... Paskui, kai atvarė, po kurio 
laiko, ne iš karto, šaudymas prasideda. Ta ta ta... nesusigaudysi. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite smulkiai, ką jūs girdėjote? 
Algirdas Raila: Šaudymus, šaudymus, šaudymus. Paskui nutilsta. 
Alicija Žukauskaitė: Kokie ginklai buvo? Galėjo būti? 
Algirdas Raila: Ginklai... Pasakysiu, man tėvas sakė, kad buvo ir kulkosvaidžiai, bet buvo 
pagrinde šautuvai, šautuvai buvo pagrinde. 
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Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymo triukšmas? 
Algirdas Raila: Vienu žodžiu, tą partiją, kurią atvarė, kurią aš tikrai mačiau, nu... pats 
šaudymas, momentas to šaudymo... nu, žinokit, kokį pusvalandį beveik, kokį pusvalandį, 
žinokit. Aš dabar taip įsivaizduoju pagal save dabartinį. Vis viena, atvaro daug. 
Rikiuodavo prieš duobę. Jie nusirengia, daiktus atima. Kol išrikiuoja, juk visų iš karto 
negali (sušaudyti). Reiškia, vieną rikiuotę nuvaro, antrą nuvaro. 
Alicija Žukauskaitė: Pabandykite prisiminti, ar jūs girdėjote ką nors dar be šaudymo? 
Kokius nors kitus garsus? 
Algirdas Raila: Girdėjosi klyksmų, ypač moteriškų balsų, nes jie daugiau rėžiantys, 
vyriški balsai kažkur pradingsta. Moteriškų balsų daug girdėjosi, tokio klyksmo 
moteriško. 
Alicija Žukauskaitė: Vaikų balsų girdėjot ar ne? 
Algirdas Raila: Nenoriu meluot. Kad vaikų buvo, tai buvo, tą aš žinau. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs toj kolonoj matėt vaikų? 
Algirdas Raila: Aš žinau, kad vaikai tikrai buvo, nes viena moteriškė, žydaitė, kai vedė 
per senąjį kelią, ten buvo tokie grioviai, ji buvo pritūpusi, taip visa kolona praėjo, ir 
vokiečiai praėjo, buvo užsilikusi. Paskui ji pasimetė. Iš pasakojimų po kurio laiko 
(girdėjau), kad ją paskui atvedė ir sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas iš jūsų ėjot pasižiūrėt? Jūs ėjot, tėvas ėjo, dar kas ėjo? 
Algirdas Raila: Ne, aš ėjau, brolis ėjo, vaikigaliai, nes suaugusieji – jiems ne iki to, ir 
biškį rizikinga buvo. O mums, vaikigaliams, kas? 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs ėjot dviese su broliu? 
Algirdas Raila: Brolis ėjo, paskui lyg iš kaimo buvo giminaičiai, ėjo ar nėjo, nežinau. Bet 
su broliu, tą atsimenu tikrai, kad ėjom žiūrėt. Gal ir sesuo galėjo eiti. Bet su broliu tai 
tikrai atsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kada visa tai baigėsi? Kaip viskas baigėsi? 
Algirdas Raila: Jau sutemose. Šaudymas pasibaigė sutemose. Ir mes iš karto nėjom, nes 
mes bijojom, kadangi mums buvo prisakyta... Bet mes nuėjom kitą ankstyvą rytą, tą tai 
gerai atsimenu. Atsimenu, kad žemė šviežiai supilta, lygtai juda, lygtai gyva kažkas. 
Žinot, tas molis tokią spalvą turi savo. Nu, lygtai juda ta žemė, žinot. Tas griovys, prie tos 
duobės kur buvo, visas kraujuotas, kraujuotas, kraujuotas, ir labai daug žydų tų... 
maldaknygės vadinasi, kur ant kaktos laiko. Kaip jos?.. Tokios kaladėlės iš odos. Tų tai 
daug, daug voliojosi, kadangi niekam nereikalinga. Drabužius išdalino tiems, kurie 
saugojo, tiems visiems baltaraiščiams. Išsidalino. Kas vertinga tai vokiečiai, aišku, 
pasiėmė. O kas nereikalinga, tas voliojosi, tą aš žinau gerai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar voliojosi vienoj vietoj, ar voliojosi aplink visą teritoriją? 
Algirdas Raila: Matot, tas griovys gan gilokas, kokie keturi penki metrai. Tai visur 
voliojosi, ypač daug voliojosi kitam kraštelyje, prieš duobę, kur drabužiai buvo 
sortiruojami (rūšiuojami). Ten daugiausia voliojosi. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip tuos drabužius kotiruoja? 
Algirdas Raila: Ne, nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinot, kad tai yra būtent ta vieta, kur juos sortiravo? 
Algirdas Raila: Paskui, po kažkokio laiko, tie baltaraiščiai prasikalbėdavo, žinot, tarp 
žmonių. Viskas išeidavo į aikštę (viešumą) žodis po žodžio. Ir tėvas sužinodavo, ir tėvas 
kalbėdavo su mama, ir aš tą žinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jūs matėt tas kaladėles, ką dar matėt be jų iš daiktų? 
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Algirdas Raila: Žinau, kad... pasakojo, ir aš tų ženklų vokiškų, tų emblemų tikrai mačiau, 
savo akim tikrai mačiau. Pasakojo, kad vienas žydas turėjo du pistoletus, šaudė ir bėgo. 
Bėgo į Smilgą, į pakriaušę, ir norėjo pabėgti, bet paskui jį nušovė tuose krūmuose, vot. 
Bet žydus kai šaudė, moterys kažkokį karininką buvo nutvėrusios, plėšė, įtraukė į duobę, 
kad tą vokietį vos vos išplėšė gyvą iš duobės, reiškia, iš sušaudymo duobės. Tą tikrai 
pasakojo. Kadangi aš pats tikrai buvau radęs tų ženkliukų, nu, tų... tų... kaip jie vadinasi, 
epoletai? 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas čia, antpečiai? 
Algirdas Raila: Ne, ne, ženkliukai metaliniai va tokie va buvo. Tą tikrai buvau radęs. 
Alicija Žukauskaitė: O kokių nors kulkų neteko matyt? 
Algirdas Raila: Neatkreipiau dėmesio, tikrai ne, ne galvoj buvo, kadangi buvo daug 
baisesnių dalykų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, aplinkui paliktų daiktų, nereikalingų rūbų buvo? Mėtėsi kas 
nors? 
Algirdas Raila: Niekas nesimėtė. Tik, sakau, tos maldaknygės. Tikrai jos mėtėsi ant 
griovio krašto. O rūbų – švaru buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo kilęs noras paliesti tas maldaknyges ar paimti? 
Algirdas Raila: Teisingai, kadangi vis viena, vaikas yra vaikas, kas tai yra. Vieną 
pasižiūriu, tokia lyg odinė, oda, oda... Nesigaudžiau, nė į galvą. Dabar man pasakytų, tai 
aš jau susigaudyčiau, kas ir kaip, ir kur. O tada – kažkokia sulankstyta odinė, odinė... 
Alicija Žukauskaitė: Gal pasiėmėte ką nors ar palikote? 
Algirdas Raila: Mums buvo uždrausta. Nieko nekibinti, nieko neimt. 
Alicija Žukauskaitė: Kas uždraudė? 
Algirdas Raila: Tėvas. Ne tavo, ir nekibink. 
Alicija Žukauskaitė: O tėvas irgi ėjo prie tos duobės pasižiūrėti? 
Algirdas Raila: Kartu tikrai nėjo, gal paskui ėjo, nežinau. Bet tada tikrai nėjo, tik mes, 
vaikigaliai, kadangi suaugusieji bijojo eit į tą vietą, tiesiog sąžinė neleido. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kai visa tai pasibaigė, kam jūs po tebenešdavote pieną į 
Kėdainius? Kai nebeliko žydų? 
Algirdas Raila: Paskui, paskui, paskui... Kur dabar yra gamtos apsauga Pasmilgio gatvėj, 
buvo Kubilius, miesto burmistras. Kubilius. Žinau, kad ten nešdavau. Tas namas dabar 
dar stovi, tik aplinka pasikeitusi. Ir namas kitas, buvo medinis, dabar padarytas gražus. 
Kubilius... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, Kėdainiuose liko tušti žydų namai. Kaip ilgai jie buvo tušti? 
Algirdas Raila: Dėl tuštumo nepasakysiu, kaip ilgai jie buvo, bet tik žinau, kad po 
sušaudymo, kai išvarė žydus iš Smilgos geto į tas arklides, tai žinau, kad aš asmeniškai, - 
žinot, vaikigaliai, tikrai buvom įlindę per tas užtvaras į tą getą. Žiūrinėjom, kaip, kas, 
neįsivaizdavau, kaip žydai gyveno, koks gyvenimas buvo viduj. Tik atsimenu, man 
nuostabu (buvo). Baisiai atrodė – kabo didžiausias katilas apjuodęs, ta patalpa juoda. 
Žinot, keistai, baugiai. Žinai, kad žydai sušaudyti... Dar nebuvo sušaudyti, dar buvo 
arklidėse. Bet taip baisiai, baisiai, apleistai, niūriai atrodė, žinot, viskas išdraskyta, viskas 
išmėtyta, langai išdaužyti, durys atlapos. 
Alicija Žukauskaitė: O daiktų ten dar kokių nors buvo? 
Algirdas Raila: Niekalo tokio, žinot, niekalo, kadangi viską vertingiausia žydai buvo 
pasiėmę, o kitką, žinau, kad tie baltaraiščiai irgi kažką dalino. Tėvas pasakojo, kad dalino 
baltaraiščiams. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai kiek jūs namų ten aplankėt, vieną ar daugiau? 
Algirdas Raila: Nu, žinot, nepasakysiu, tikrai ne vieną, nemažai praėjom, tikrai nemažai. 
Vaikigalis, taigi įdomu. 
Alicija Žukauskaitė: O ką matėt kituose namuose, jie skyrėsi kuo nors? 
Algirdas Raila: Pagrinde – nusiaubta, išdraskyta, išnaršyta. Užeini, tiesiog toks nykus 
vaizdas, atstumiantis, žinokit, nežinau, kaip pasakyt. Tuomet jau man tiesiog nepriimtinas 
buvo toks dalykas. 
Alicija Žukauskaitė: Gal knygų kokių matėt kur nors? 
Algirdas Raila: Dėl knygų nenoriu meluoti. Sakau, tarp tų daiktų nesuprasi, kas buvo, ko 
nebuvo, kas buvo. Tiesiog, žinot, suversta, sumėtyta, ten visko buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, tai tie namai – kiek ilgai jie buvo tušti? Karo metu juose 
apsigyveno kas nors? Ar jie taip ir pasiliko? 
Algirdas Raila: Pradėjo po truputį apsigyventi, kadangi kur geresni namai, žinau iš tėvo 
pasakojimų, sako, apsigyveno tam geram name, tam geram name, tarkim Taikos gatvėje. 
Ten buvo parduotuvės. Jau įsikūrė, apsigyveno, tą aš žinau. 
Alicija Žukauskaitė: O ar buvo toks pastebėjimas, gal tėvas pasakojo, ar kas nors 
praturtėjo, ar pagerėjo gyvenimas? 
Algirdas Raila: Aha, tai čia aišku savaime. Tuomet daiktas, bet koks daiktas turėjo vertę, 
kadangi drabužių nebuvo, avalynės nebuvo, o čia gaut, ho, tokią pašalpą nemokamai, 
taigi, klausykit, iš karto praturtėji. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas iš vietinių gyventojų pagal apkalbas ar kalbas dalyvavo 
šitam žydų sunaikinime? 
Algirdas Raila: Tuomet, atsimenu, kai tie baltaraiščiai ėjo perspėdami. Žinau, kad 
pasakojo tėvas, su mama kalbėdavo, kad janušaviečiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tokie? 
Algirdas Raila: Janušaviečiai, iš Janušavos, Kėdainių priemiestis. 
Alicija Žukauskaitė: O vardus, pavardes? Ir po šiai dienai nežinote, kas ten tokie buvo? 
Algirdas Raila: Ne. 
Alicija Žukauskaitė: O kiti baltaraiščiai, jie buvo vietiniai ar atvažiavę? 
Algirdas Raila: Nepasakysiu, nežinau, ar vietiniai, ar ne vietiniai. Bet kokiu atveju 
supraskit, kam ne vietinius rinkti, užteko vietinių. Vietinių užteko. Ne per daug reikėjo tų 
baltaraiščių. Dar apie žydus šiek tiek. Paskui, kai mes atsikėlėm, grįžom atgal gyventi į 
savo tą tėviškę, tai ant mūsų žemės buvo lietuvių lageris ir dalis buvo lageris žydų. Ten 
pat, važiuosim, parodysiu, kurioj vietoj. Tai buvo lageris. 
Alicija Žukauskaitė: Lageris koks, nesupratau? 
Algirdas Raila: Žydų lageris. Jis užsidarė 1944 metais, žinokit. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur tie žydai ten atsirado? 
Algirdas Raila: Kėdainiečiai lietuviai. Dalis žydų, suaugusių, energingų, juos išsaugojo 
aerodromo statyboms. Jie darė melioracijas, visą laiką dirbo. Pas mus ateidavo žydai, pas 
mamą, užsisakydavo iškepti kugelį ar kokį blyną iškepti. Ateisiu kitą dieną. Turėdavo 
markių. Mama pasistengdavo, iškepa, reiškia. Ateidavo pas mus pavalgyti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie žydai buvo iš kur, iš Kėdainių? 
Algirdas Raila: Nepasakysiu, iš kur, bet pagrinde vietiniai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie ten buvo iki 1944 metų? 
Algirdas Raila: Taip, taip. Prieš pat galą, prieš pat traukiantis juos paskui kažkur išvežė. 
Išvežė, o kur, nežinau. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Alicija Žukauskaitė: O kaip tas lageris atrodė? 
Algirdas Raila: Lietuvių lageris buvo paprastas. Stulpai kokių 3, 3,5 metro. Viela 
spygliuota. O žydų lageris buvo dviguba viela ir žymiai tankiau. Gabaliukas žemės, ir ten 
barakas prie barako buvo sukišti.  
Alicija Žukauskaitė: O kiek ten barakų buvo iš viso? 
Algirdas Raila: Dabar taip įsivaizduoju, kad ten galėjo būti barakų... gal koks desėtkas, 
daugiau, mažiau. Dar žinau, kad tėvas sakydavo – kaip silkių prikimšta. Tą atsimenu, 
kaip silkių prikimšta buvo, sako. 
Alicija Žukauskaitė: O tai ką, jie galėdavo laisvai išeiti? 
Algirdas Raila: Ne, ne išeiti, juos varydavo į darbą, į melioraciją, į aerodromą. 
Melioracija tai vyko, visą laiką vokiečiai varė. Dirbo aerodrome. Iš ryto išvaro, vakare 
grįžta, ir viskas, uždaro, stop. 
Alicija Žukauskaitė: Juos saugodavo, kai jie dirbdavo? 
Algirdas Raila: O kaipgi? 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jie galėdavo ateiti kugelio užsisakyti? 
Algirdas Raila: O čia nuo vokiečio priklausė, kaip nuo prižiūrėtojo. Jeigu susitardavo su 
vokiečių prižiūrėtoju, ateidavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt tuos vokiečių prižiūrėtojus? 
Algirdas Raila: Nu, tai vokiečiai ateidavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt? 
Algirdas Raila: Taip, mačiau. Daugiausia tie vokiečių sargybiniai būdavo tokie jau 
pagyvenę, tokie jau kitokie šiek tiek. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip atrodė tie žydai, kurie ateidavo pas jus kugelio prašyt? Kaip 
jie buvo apsirengę, kokia buvo jų išvaizda? 
Algirdas Raila: Pagrinde moterys ateidavo. Vyrai ateidavo. Apsirengę paprastais 
drabužiais, civiliokiški (civiliniai) drabužiai. 
Alicija Žukauskaitė: O jie turėjo žvaigždes ant krūtinės? 
Algirdas Raila: O va to neprisimenu, žinokit. To neprisimenu, ar turėjo tuomet žvaigždes, 
ar ne. O iš karto, kai tik (vokiečiai) užėmė, tai tikrai vaikščiojo su žvaigždėm, o va... Ne, 
turėjo, priekyje ir užpakalyje turėjo, turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai juos visus, kaip jūs sakot, kažkur išvežė, ar jūs buvote nuėjęs į 
tuos barakus? 
Algirdas Raila: Klausyk, ant mūsų žemės stovi, išvarė žydus, kaip nenueit? Taigi ant 
mūsų žemės stovi, kaip neįlysi, aš gi toks (mažas) buvau. Dar smuiką atsinešiau žydų. 
Dar bandžiau (groti), bet nieko neišėjo (juokiasi). 
Alicija Žukauskaitė: Ką matėt tenai? 
Algirdas Raila: Tiesiog drabužių suversta. Labai tirštai jie ten buvo patalpinti. Tiesiog 
skarmalų krūvos. Skarmalų, skarmalų, skarmalų... Tik tą žinau, kad žydai prieš juos 
išvežant kažką nujautė. Ir buvo tam žydų lageryje šiukšlių duobė. Į tą šiukšlių duobę jie 
buvo užkasę, paslėpę savo brangenybes. Tą tikrai žinau, kadangi paskui, jau pokario 
metais, buvo atvažiavę žydai. Atvažiavo, išsikasė ir išsivežė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs šitą žinot? Matėt? 
Algirdas Raila: Aš asmeniškai nemačiau, bet tėvas tikrai matė, tikrai žinojo. Tikrai 
atvažiavo, kasė, viską išsivežė. 
Alicija Žukauskaitė: Kada tas lageris buvo įsteigtas? 
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Algirdas Raila: Maždaug... 1943 metais. Neperilginusiai jis buvo. 1944 jau pasibaigė, 
išvežė juos. Metus gal prabuvo ir lietuvių tas lageris, ir žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad tai buvo ant jūsų žemės. Ar atėjo kas nors, pasakė jūsų 
tėvams, kad čia dabar bus lageris, ar nieko nesakė? 
Algirdas Raila: Aš nežinau niuansų, bet neužpykit – karo metas, ateina, pasistato, ir 
viskas. Kadangi ant mūsų žemės stovėjo tos rusų betono maišyklės, buvo privežta žvyro 
daugybė, taigi – statybos. 
Alicija Žukauskaitė: O prieš tai, kai atsirado tas lageris, toj vietoj, kas ten buvo? Rugių 
laukas ar pieva? 
Algirdas Raila: Dirbama žemė buvo, oj, geros bulvės augo. Geros bulvės, gera žemė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai pastatė tiesiai ant jūsų bulvių? 
Algirdas Raila: Kas tuomet augo, aš neatsimenu, bet atminty liko bulvių laukas. 
Nuvažiuosim, pamatysit, tą vietą parodysiu, prašau. 
Alicija Žukauskaitė: Noriu paklausti paskutinį klausimą. Papasakokite, kaip jūs radote tą 
smuiką. 
Algirdas Raila: Vaikigaliui reikėjo žaisliuko. Neužpykit, tikrai sakau – vaikigaliui. 
Reiškia, man drabužiai neįdomūs, nei tas, nei tas. O smuikas – o. Pabrauki, garsą išgauni, 
įdomu. 
Alicija Žukauskaitė: O jis buvo numestas, ar jis buvo padėtas? 
Algirdas Raila: Voliojosi tarp visų... Tik ta bėda, kad nebuvo smičiaus. Smuikas tai buvo, 
o smičiaus tai nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kur dabar tas smuikas? 
Algirdas Raila: O, neužpykite, man ne iki to buvo. Gyvenimas viską sumaišė. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti apie rusų belaisvius. Pačioj pradžioj jūs sakėt, kad 
jie buvo kažkur šaudomi. Patikslinkite šitą dalyką. 
Algirdas Raila: Rusų belaisviai? 
Algirdas Raila: Taip, taip. 
Algirdas Raila: Jūs suklydote. Rusų belaisviai buvo pas Sadauskus, kaip tik pro mus 
senuoju keliu eidavo. Ir jie dirbdavo. Parodysiu, kur Radmano sodyba. Vesdavo 
belaisvius, vokiečiai tuos belaisvius kamuodavo. Mes išeidavom juos pamaitint, žinokit, 
rusų belaisvius. Ką turėjai, bulvę atliekamą, duonos gabaliuką. Mama išnešdavo. Kitas 
vokietis prileisdavo perduot, bet daugiausia neleisdavo. Reiškia, mes mesdavom tiesiog. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo karo pradžioj? 
Algirdas Raila: Buvo ilgokai, kadangi ir belaisviai, vokiečiai kai statė aerodromą, ir jie 
dirbo. Ir žydai dirbo, ir lietuviai dirbo. Visi dirbo ant to aerodromo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur jie po to dingo? 
Algirdas Raila: Belaisviai buvo pas Sadauskus sodyboje ten netoliese. Eidavo pro mus, 
pro šalį senuoju keliu ir į darbą, ir iš darbo. Daugiausia dirbdavo – žvyrą kraudavo 
belaisviai. Taip kad visą laiką kontaktas būdavo. Vokiečių apsaugininkai stovėdavo (?) 
ant Smilgos kranto, tokie barakai buvo įkasti į žemę, tokie, kad tik stogeliai matėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip vokiečiai juos kankindavo, ką jūs matėt? 
Algirdas Raila: Nu, klausykit, kaip kankindavo? Numeti duonos. Belaisviai alkani, 
griebia, ten kautynės dėl gabaliuko maisto. Tai vokietis nesismulkindavo, ima su durtuvu, 
makt, ar su buože. 
Alicija Žukauskaitė: Užmuša? 
Algirdas Raila: Tiesiog ant tiesiųjų. O tie tiesiog skeletai, tai belaisviai eidavo. 
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Alicija Žukauskaitė: O jūs pats savo akimis matėte, kad nudurtų? 
Algirdas Raila: Mačiau, tikrai mačiau. Nesismulkindavo, vokiečiai nesismulkindavo. Ir 
daugiausia tie apsaugininkai, nežinau, būdavo ne žmonės, ne žmonės. O kitas 
apsaugininkas leisdavo paduoti. Tuomet ateidavo iš kolonos toks jau vyresnis, paimdavo 
ir padalindavo visiems po lygiai. Aš, kaip lageryje buvęs (Sibiro), tai jau žinau, padalina, 
kad nenuskriaust nieko, kad visiems kliūtų. 
Alicija Žukauskaitė: Matėt, kaip dalina? 
Algirdas Raila: Mačiau. Sustoja visi ratuku, stovi ramiai, tas pjausto, pjausto gabaliukais, 
gabaliukais. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs kasdieną duodavot jiems ką nors? 
Algirdas Raila: Neužpykit, kiek galimybės būdavo. Žinot, karas. Bulvių, duonos, jei 
atliekama buvo, visada atiduodavome, visą laiką nešdavome. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau grįžti prie to epizodo, kai žydai iš geto buvo varomi į 
arklides. Ar jūs matėt, kaip juos varė iš geto į arklides? 
Algirdas Raila: Ne, nemačiau. Kaip iš geto pervarė į arklides, nemačiau, tik žinau, kad 
vieną dieną visi dingo iš geto, visi buvo suvaryti arklidėse. Žinot, kaip šnekos žmonių, iš 
karto viskas aišku. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paskutinį dalyką paklausti. Ar jums pačiam yra tekę girdėti 
pačių baltaraiščių kokių nors kalbų, komentarų ar pasigyrimų? Ar jums yra tekę girdėti? 
Algirdas Raila: Nenoriu meluot, tikrai neteko, aš vaikėzas buvau, nepriimtina lyst į 
vyresniųjų pokalbius. Tik aš išgirsdavau, kai tėvas su mama kalba, mums tai nepasakojo, 
bet kai kalbasi su mama, tada šnekasi, atvirai šnekasi. Nu, mes ausį tai turim. Tą tikrai 
girdėjau. O kad taip specialiai mums kažką pasakotų ar mes klausinėtume, ne iki to. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau dar paklausti apie tą lagerį, sovietų lagerį, kuris pas jūsų 
kaimynus buvo. Ten buvo belaisviai, jie eidavo į darbą. Kur jie visi paskui dingo, kaip tas 
atsitiko? 
Algirdas Raila: Belaisviai, belaisviai... Nežinau. Žinau, kad prieš karo galą kaip žydai 
buvo išvežti kažkur, tai ir belaisviai dingo. Žinot, patyliukais ir dingsta. Viskas. O kur 
juos išvežė ar sušaudė, tikrai nežinau. Sušaudyt negalėjo, nes čia vietoj tikrai nešaudė, 
tikrai nešaudė.  
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, to žydiško lagerio barakai ir ta dviguba viela, kur buvo ant 
jūsų žemės, po to, kai neliko to lagerio, kas išardė tuos barakus? Ar jie taip ir stovėjo? 
Algirdas Raila: Išardė... Mes tai negalėjom, nes ne mūsų buvo. Reiškia, kažkas iš 
vokiečių administracijos. Kas pastatė, tas turbūt ir išardė. Tikrai ne mes, tai ne mūsų 
darbas buvo. Ten daug stulpų, daug barakų, ojoj... 
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